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Iets over d.e oorzaak der teg-enwoorclige ziekte van
den Zijde worm, naar J. VONLIEBIQ-.

In Dagbladen en Tijdschriften werd in den laalslen lijd de

mededecling gedaan, dat het aan de Scheikunde gelukt zou

zijn, om reglslreelvS uit de bladeren van den mocrhczieboom

een voortbrengsel te verkrijgen, dat in de meeste opzigten over-

eenkomt met de gewone zijde. Ook uit de uitloopers , den jongen

bast der lakken enz. zou eene spinbare soort van « vezelstof»

(fibroine), die als zijde glinstert, zijn gemaakt. Mogten zich

deze beriglen uit Frankrijk en Oostenrijk omtrent het vervaar-

digen eener zoodanige «pUintaanlif/e zijde « vcrwezeidijken (?)

,

zoo zou daarin een tegen wigt zijn gevonden tegen het groote

verlies, dat de productie der Europeesche dierlijke zijde reeds

sedert cene reeks van jaren ondervindt '.

Dat daaraan vfrscheidene ziekten van de zijdewormon Ion

' Vervolg. Zie deel IX, blz. 211.

* Van den omvang dezer kwaal, even aU van Jic Jer druiveiiziekte . in Italië,

kan men zich , volgens ooggetuigen naauwclijks cene voorstelling maken. In do

meeste streken staat sedert een vijftiental jaren de wijnoogst nagenoeg geheel stil iii

door het voortdurend mislukken van de zijdeteelt dreigt dit land der armoede te

gemoet te gaan. Honderden van familien , schrijft L. , die vroeger in grooten welstand

verkeerden, zijn geheel verarmd; villa's op villa's worden voor spotprijzen verkociit ,

en de honger drijft duizenden van voormalige nijvere zijde-werkliedcn lot landverhui-

zing ia massa aan !

1-'
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grondslag liggen is algemeen bekend. Ook is de aard van deze

ziekten op uilslckende wijze nagespoord. En toch schijnt men

tot den wortel der kwaal nog niet te zijn doorgedrongen, en

hare ware oorzaak althans niet te hebben kunnen uit den weg

ruimen, getuige de voortdurende klagten over hare verwoestin-

gen. Zij die de hoofdoorzaak zochten in eene Irapswijze voort-

gaande degeneratie der zijdewormen, hebben wel is waar ge-

tracht, door invoer en telkens vernieuuwn der eijeren^ daaraan

te gcmoet te komen, doch ook deze maatregel scliijnt niet

geheel aan de verwachting te beantwoorden. Ook iilijken de vele

middelen, die tegen het voortwoekeren der schimmel -phinl .

welke hij deze ziekten het meest gevreesd is, t. w. dei' bekende

Bolnjlis Bassiana^ in proef zijn gebragt, op verre na zoo ge-

gelukkig niet te slagen, als die waarmede het Oidium Tackeri^

bij de druifjchimmelzickte is bestreden. Het is dan ook bij de

innscardiììe (even als l)ij meer andere schimmclzieklen van plan-

ten en dieren) nog allijd eene niet onbelangrijke vraag, of de

schimmelvorming «oorzaak» dan wel «gevolg» van eenen bepaal-

den ziekte-toestand is. Met het oog op dit vraagstuk is het mij

voorgekomen, dat het bovengenoemde opstel van den beroemden

scheikundige Liebig ,
— te vinden in Büchner , N. liepèrt

f. d Pharmac, M. XVI, 11. 5, 1867 —, allezins de aandacht

niet alleen der zijde-industriclen, maar ook der entomologen

verdient, en het is dus uit dien hoofde, dat ik gemeend heb

een kort uitti'cksel daarvan in ons Tijdschrift te mogen over-

nemen.

Reeds voor vier jaren had Liebig hypothetisch en a priori het

vermoeden uilgesproken, dat de zijdewormziekle (of ziekten) m
oorzakelijk verband zou staan met ortvoldoende voediiKj der zijde-

wormen. In Zeilschrifl des laiidwirlhscho ff lichen Vereins in

Bayern.) voor 18GÌ, schreef hij daarover de volgende regelen:

i>I)e ziekte der zijdewoimen berust hierop, dat de moerbczie-

« bladeren die bestanddeelen ., welke tot voeding dezer dieren

« noodig zijn, niet meer in de juiste verhouding bevatten, (ver-

«moedelijk) omdat àe bodem daarvan geen voldoenden aanvoer

«meer kan verschaffen, als zijnde aan dezen sedert eeuwen
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«Sloffen onttrokken, die niet behoorlijk werden aangevuld.

« Zijdeworinen gevoed met bladeren , die op zoodanige gronden

«zijn gekweekt, moeten dien ten gevolge, uit inanitie, reeds

«vóór het verpoppen, bezwijken, en dit is (waarschijnlijk) de

«reden, waarom men sedert 2G jaren in Oppcr-Italic de zijde-

« teelt qualitatief en quantitalief voortdurend ziet afnemen.»

Sedert kwam L. meer en meer tot de overtuiging, dat de

zijdewormziekte(n) het best in haren waren aard zou worden

toegelicht door cene betere en meer naauwkeurige kennis van het

voedsel der zijdewormen. Flij gaf den heer H. Scheibier, van

Crefeld, den raad om te trachten uit verschillende landen en

streken der zijde-industrie, het daar gebruikelijke mocrbczicloof,

ter onderlinge vergelijking te verkrijgen. Dit mögt hem gelukken

en hij kreeg uit China, Japan, Lombardije, Piémont en Frank-

rijk hoeveelheden dezer bladeren
,

groot genoeg om die aan eene

quantitatieve scheikundige analyse te kunnen doen onderwerpen.

De daartoe noodige bewerkingen en becijferingen werden in

Liebig's laboratorium door een' bekwamen scheikundige , den

heer Dr. Reichenbach , verrigt. In hoofdzaak werd daarbij acht

geslagen op het stiicsfof-gchalle der verschillende soorten van

bladeren , als zijnde daardoor de voornaamste voedingswaarde

(althans in betrekking tot de zijdeproductie) het best vergelijkbaai'.

liet belangrijkste resultaat dezer vergelijking was, dal dit ge-

halte der zijde- en vleesch- vormende stoffen in de versciiillende

moerbeziebladeren aanmerkelijk uiteenliep.

Het 5/ïl'^/o/'-gehalle namelijk bedroeg voor;

Brescia (Loml)ardije) i2I.0().

Japan 20. 5i).

China 11).5(».

Tortona (Piémont) li. 9.1.

Maïs (Frankrijk) 1 i G2.

Hieruit blijkt alzoo, dal de met moerbozicloof uit Tortona en

Alaïs gekweekte rupsen bijna
J-''*

minder si ikslof houdend voedsel

ontvangen dan die uit Cliina on Japan (en Ifrcscia?)'.

' Het komt mij voor. dat Brescia verder uit de vergelijking belioort te .worden

uitgesloten. Immers , d.it liet st.-Eçohaltc ald.iar zoo lioot; wenl bevonden , ver-
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Hieruit vloeit voort, dat wanneer eene partij rupsen ecne

hoeveelheid van duizend gram Ghinesche of Japansche i)laderen

gehruikt, 195 à 206 gram zijde-, bloed- en vlecschvormende

stoffen \\orden opgenomen, terwijl daarentegen eene gelijke partij

rupsen uit cene gelijke hoeveelheid hladeren van Tortona of

Alaïs slechts 149 à 150 gram dezer stoffen zal kunnen assimileren.

Of met andere woorden, dat de eerste partij aan 1000 gram

hladeren genoeg hehhende, de laatste liOO gram loof zal moe-

ten verwerken.

Wanneer men dit feit nu toepast op de rupsen, die, uit

Japansche of Ghinesche eijeren gekweekt, te Tortona of te Alaïs

worden opgevoed, zoo zal een hepaald aantal daarvan, dat in

China of Japan 1000 gram de?' dddr groeijende moerbeziehlade-

ren zou gegeten hebben^ nu ook te T. of A. niet meer dan 1000

gram van Piemonteesch of Fransch loof verbruiken.

Het gevolg daarvan kan niet uithlijven. De zijdewormen zullen

op die wijze slechts onvolkomen worden gevoed, de volgende

generatie zal weder zwakker zijn dan de vorige, zoowel in ontwik-

keling als in voortbrengingsvermogen , en zoo voortgaande moet

noodwendig cene derde, eene vierde generatie nog meer en meer

ontaarden.

Terwijl men dan ook waarneemt , dat de eerste rupsen , die

uit Japansche en Ghinesche eijeren zijn gekweekt, rusteloos eten,

zoodat men haar zelfs kan hooren bijten en deze nog genoeg

zijdevormende stof opnemen, om zich te kunnen inspinnen, zoo

ziet men de kaauwacte in de tweede, derde en vierde gene-

ratie al meer en meer afnemen.

Evenzoo is het als een der eerste kenleekenen van « deze

ziekte» opgemerkt, dat de zij worm minder gretig eet en kleiner

Miift. Daarbij verliest hij het vermogen van behoorlijk te ver-

vellen, terwijl diegenen hunner, welke zich nog vermogen in te

klaart L. zelf daaruit, dat het van daar verkregen moerbezieloof blijkbaar noe; onvol-

komen uitgegroeid en nog zeer jeugdig was. liet was aldaar in het vroege voor-

jaar geplukt. Bij htt bekende feit , dat de jonge bladeren over het algemeen steeds

een betrekkelijk Iiooger stikstofgdialte bezitten, kan deze analyse hier dus niet dienen ,

tn is liet te verwonderen, dat L liaar toch in de reeks heeft gesteld. Btter ware het

geweest, van daar later eene hoeveellieid volkomen ontwikkelde bladeren te hebben ontboden.
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Spinnen , door een los en dun spinsel omgeven blijken Ie zijn. Hunne

poppentoeàlarul dumi wijders ook ongewoon lang; de vlinder is

klein, Iraag en heeCt veeltijds weinig onlwikkelde vleugels'. —
Dil zelfde onderwerp kan men meer in hel hreedc behandeld

vinden in een i)credeneerd Verslag dezer scheikundige proeven,

dal door L.'s assistent, den heer Heichenbach zelven, sedeit is

gegeven in hel Julij-noimner van de Annalen dor Chemie und

Pharmacie ^ v. 1807. \\. bespreekt daarin ook de beleekenis van

bel levens door hen gevonden verschil in het geliaUc der

anor(janische beslanddeelen van de verschillende onderzochte

l»laderen der Moras alba ,
—met hel oog op de daarin voor-

komende potaseli, kalk, magnesia, chloorsodium , kiezelzuur en

phosphorzuur.

Wanneer locii de zijdcwormen, —zoo als l'éligot reeds heeft

beweerd, —«zich uitsluitend voeden met moerbcziebladercn
,

«omdat die veel meer potasch en phosphorzuur bevatten, dan

•alle andere tot hiertoe onderzochte bladeren», —zoo kan het

niet missen, of eenc vermindering ook van deze bestanddeelen

moet cene nadeeligc uitwerking hebben op het geheele voedings-

proces bij deze inseklcn.

R. vond dan ook, onder anderen, dal de hoeveelheid van het

voor de voeding zoo noodige phosphorzuur ^ in de Italiaansciie

en Fransche nioerbeziel)laderen, in gelijke evenredigheid vci-

minderd was, als hun stikstofgehaltc. Hel /iY///igeballe daaren-

tegen steeg in dozen veel hooger, iels, wat volgens zijn gevoe-

' Bij deze geheele en getrouwe schildering van den voortgang der kwaal , schijnt

L. mij toch toe , zoo niet van een valsclien , dan toch van ccn niet gi heel hewczcn

major (bevat in de liierboven door mij cursljf gestelde zinsnede) te zijn uitgegaan. Hij

zegt: de zijwormen krijgen ontoereikend voedsel, omdat ze aan de lüOO gram blade-

ren ,
—waaraan ze in China genoeg zouden hebben gehad , —in Europa niet genoeg

hebben. Maar wie dwingt hen , om van het minder voedzame loof, zoo als \>.

poneert, » evenveel <> te eten? en waarom eten ze daarvan niet meer? zooveel dat ze

verzadigd zijn en tot volle ontwikkeling komen? Van erwten en booncn behoeft

een mensch niet evenveel te eten, als van rijst of aard.ij)j)eleii , en van de cene liooi-

of haversoort behoeft het rund eu het paard meer dan van eeue andere met mindere

voediugswaarde. Of zoudca misschien de zijdewormen aan een' bepaalden tijd , aaii

een vast getal etensuren gi houden zijn , voor cu aleer zij valbaar zijn voor vervellen

en verpoppen ? Ik meen , dat hiervoor geen genoegzame grond bestaat en dat in die

tijdperken nog al eenig verschil voorkomt, zelfs naar de individuen, van welken bel

een zich veel vroeger dan het andere verpopt.
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leu, mede het zijne kan loel)rengen tot de minder goede ver-

leerbaarheid der Europeesche bladeren.

Aan het slot hunner opstellen wijzen L. en R. op het hooge

gewigt, dat er voor de zijdeteelt in is gelegen, meer aandacht

te schenken aan de voediiujsivaiiTde van hel moerbczieloof. Zij

achten het noodzakelijk , om , zoo veel mogelijk , de vermeerde-

ring daarvan, vooral van het slikstofgehaUe, in de Europeesche

moerbeziebladeren te bevorderen. Daartoe dringen zij , onder

andere voorzorgen , aan op eene naauvvletlende aankweeking van

nieuwe, jonge moerbezieboomen ,
—op het zorgvuldig snoeijen

daarvan (aan welke bewerking in China en Japan veel zorg zou

worden besteed) —op het uitkiezen van de meest geschikte,

goede gronden voor aanplanting, en —niet hel minst, —op eene

meer krachtige bemesting (welke veeltijds zou worden verzuimd!).

Volgens L.'s overtuiging zal de zijdeworm dan niet zoo ligt

meer ziek worden; zij zal overvloedig zijde voortbrengen overal

waar zij ruim wordt gevoed met loof van vcrsch aangeplante
,

niet verouderde , moerbezieboomen , op goed bemesten bodem
,

waarin het volle gehalte aan alle noodige planlcn-voedselstof

voorhanden is.

Voor hem althans staat het vast: «dat de zijdeteelt niet te

«worstelen heeft met eene specifieke ziekte als zoodanig, maar

«dood eenvoudig met het noodzakelijke gevolg van onloerei-

« kend voedsel voor de zijdewormen ! »

Met allen eerbied voor het genie van den beroemden Duit-

schen scheikundige, —die ook in dit belangrijke sociale vraag-

stuk weder een zijner, trouwens steeds op hetzelfde aanbeeld

slaande, geniale grepen heeft gedaan en daarbij in elk geval

hoogst behartigingswaardige voorschriften heeft gegeven tot het

tegengaan der zijdeworm-ziekte , zij het mij toch vergund , te

doen opmerken, dat zijne conclusie geenszins vrij is te pleiten

van eenzijdigheid.

Uit zijne mededeeling van zuiver organisch-chemischen aard, —
zonder voldoende entomologisclie en pathologische delerminaliën, —
en welke alleen luindclt over « die Seidenraupen krankhcit »
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zonder meer, is niet op le niakcii, welke der vele zieklen
,

waaraan de Boìnbìj.v Mori in hare verschillende onlwikkelings-

phascn onderhevig is ', door hem wordl hedoeld.

Het meest waarschijnlijke is echter , dal hij het oog had op

de mecsl voorkomende, de schimuielziekie, de beruchte « miis-

c/irdinen (in Italië ook «calcinaccio», «mal del segno», «marina»,

«zuccherini» enz. genoemd).

Dat nu aan âeic^ even als aan andere zijdewormzieklen , de

door hem geheel op den voorgrond gestelde oorzaak, als voor-

besc/ii/i/icnd moment, ten gronde kan liggen, wie zal zulks he-

Iwijfelen? Ken groot aantal zieklen in het algemeen, vooral die

van cencn cpidenüschen of hcsmellelijken aard, vinden hij voor-

keur ccnen geliefkoosdcn bodcnj in verarmde individuen, zoo-

wel hij plant en dier als bij den mensch. De hooge vatbaarheid

van dergelijke verzwakte organismen om aangedaan te worden

door schadelijke invloeden van buiten, is, even als hun gering

vermogen van wederstand daartegen, van universele bekendheid

in de geneeskunde.

Maar mag daarom worden aangenomen , dat men ten dezen

slechts met één eu/cdooiidifjen ziekelijken toestand , cene zuivere

verarming of mindere voeding (atrophie) zou te doen hel)ben en

niet met cene of meerdere specifieke ziekten? Dit kan ik L.

in geenen deele toegeven. Met de hcdendaagsche pathologen

(ofschoon die op hunne beurt soms overdrijven), hecht ik daartoe

eene ie gewigtige beteekenis aan den verwoestenden invloed, die

door het intreden en de ontwikkeling van sehimmclcellen in en

op de dierlijke bewerktuiging kan worden uitgeoefend. Zoowel

bij de Dinscardine^ als bij de galline^ enz. spelen deze cellen of

schimniel-sporac voorzeker cene hoogst belangrijke rol. Dat zij

gaarne verarmde of verzwakte individuen aandoen , is buiten kijf,

maar dat zij overigens volkomen gezonde zijdcwormen, vliegen

en andere insekten doodelijk kunnen aantasten, staat niet min-

der vast. Men behoeft daarover, onder anderen, slechts de

' Als daar zijn, vooral volgcus Cüunai.ia: de ijiaUuiuc (of ifccizuclit) , du

idropisia (of waterzucht), de morbo rosso (uf rood worden) , de riccuni (of iitioi)liie) ,

de ncgrone of gattine (cene soort van druogc verslcrviii^;) , enz.



184 KLEiNE ENTOMOLOGISCHEMEüEÜEEI.IiNGtN.

inoculalic-procven van Bail eii vele andere waairieiiiingeii over

«Kraiikheilcn erzeugende Pilze» na te slaan.

Hel bevreemdt mij dan ook zeer, dat L. zelf daaraan niel

meer heeft gehecht, aangezien hij op een zijner reizen in Opper-

Italië, zonder er misschien op in Ie gaan of nader er over te

hebben gedacht, eene ten onzen opzigte treffende waarheid te

boek heeft gesteld: «Het viel mij, —schrijft hij, —destijds

«zeer op, dat op alle plaatsen, waar de druivenziekle (dit is

« toch bepaald eene scinmmelziekte !) heerschte , insgelijks de

u zijdeworm ziekte voorkwam, en omgekeerd, dat overal waar de

«zijdeteelt toenmaals nog goed slaagde, ook de wijngaarden ge~

« zond werden bevonden »

.

Kan wel een schooner argument worden bijgebragt voor de

waarschijnlijkheid, dat aan beide deze ziekten eene analoge,

occasionele oorzaak (besmetting door van buiten aangebragte

schimmelcellen) ten gronde ligt ? En dit te meer , als men in

het oog houdt, hoe krachtig vele tegenwoordige mycetologen

het uitspreken en leeren, dat bij verandering van medium of

organischen bodem, waarop deze cellen intreden, uit één en

dezelfde celsoort verscheidene « Pilz-vormen (alzoo op den wijn-

stok misschien het Oidium Tuckeri^ op en in de zijderups de

Botrytis Bassiana) zich kunnen gaan ontwikkelen.

Eindelijk nog eene aanhaling ontleend aan Fr. Leydig {Müller s

Archiv^ i8Go, S. 187): «Gerade in Hinblick auf die neue Krank-

«heit, welche in den letzten Jahren unter die Seidenraupen so

«grosse Verheerungen angerichtet hat, schien es mir vom Inle-

H resse, zeigen zu können, dass der Parasit^ der in inniger Be-

« Ziehung zur Krankheit steht, ein bei Fliegen und andere In-

t^ sekten^ bei Spinnen^ Krebsen und anderen Wirbellosen iveit

n verbreiteter ist. Derselbe macht nicht nur die unter der Pflege

«des Menschen stehenden Seidenraupen erkranken, sondern auch

« viele andere in Naturzustande lebende Thierc ». —En dan be-

« sluit ik met de vraag: zouden al de genoemde dieren in den

natuurstaat «doodeenvoudig» beschimmelen uit gebrek aan toe-

reikend stikstof houdend voedsel? Mihi tion constat.


